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О Б Я В Л Е Н И Е 

 
ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 

06.07.2022 г. в 10.30ч., в гр.Ветово, ул.”Цар Самуил” № 7 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С 

УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника Милен Димитров 

Димитров ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, 

а именно: 

 

№                                В  Е  Щ  И 

 

брой ед.цена Обща  

сума 

 1 Телевизор LG, 65 инча, модел 65UM7100PLA, сериен №  

№ G116 

 

 

  1 

 

 

255,00лв. 

 

255,00лв. 

 2 Аудио система PANASONIC, модел мах 3500 с две 

тонколони и усилвател 

 

  1 

 

170,00лв. 

 

170,00лв. 

 3 Плейстейшън 5 в комплект с два джойстика  1 136,00лв. 136,00лв. 

 4 Трапезна маса, бяла със златни орнаменти, стил Барок в 

комплект с шест стола 

 

  1 

 

 17,00лв. 

 

170,.00лв. 

 5 Климатик TOSHIBA, 18 000 BTU, модел 

 RAS – 18PKVSG  

 

  1 

 

212,50лв. 

 

 212.50лв. 

     

     

     

     

     

     

 

ИЗП.Д.№ 22/2021г. 
 

 Участващите в публичната продан трябва да се явят на 06.07.2022 г. в 

10.30ч., в гр.Ветово, ул.Цар Самуил № 7, където е местонахождението на 

движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-

високата цена. 

 Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна 

палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. 

 За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно 

по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от 

наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на 

по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, 

съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока 

цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че 

вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.  
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 Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният 

изпълнител му предава вещта. 

 

 

20.06.2022 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/ 


